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M e h m e t T.  N A N E
Pegasus Hava Yolları 

Genel Müdürü
Pegasus Airlines CEO

MİNİMUM TEMASLA  
SEYAHAT MÜMKÜN
Değerli Misafirlerimiz,
Tüm dünyayı etkileyen ve seyahat alışkanlıklarımızı dahi 
değiştiren COVID-19 pandemisi sebebiyle minimum temasla 
yolculuk son dönemde büyük bir önem kazandı. Biz, Türkiye’nin 
dijital hava yolu olarak; dijital dönüşümümüzü başlattığımız 2018 
yılından bu yana siz değerli misafirlerimiz için yenilikçi birçok 
dijital çözüm sunuyoruz. Aslında bu yenilikçi süreçlerimizle 
teması en aza indirmek mümkün. Sizlere bu konuda neler 
yapabileceğinize dair birkaç ipucu vermek istiyorum.

Check-in, bagaj teslimi ve boarding adımlarında dijital 
çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. Uçuşunuz öncesi check-in 
işleminizi online olarak yapabilir, bagajlarınızı sıra beklemeden 
“Ekspres Bagaj” ile teslim edebilirsiniz. Boarding dediğimiz 
uçağa geçiş işlemlerinizi de kimlik ve barkodunuzla temassız 
olarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Whatsapp Destek Hattı
Size yepyeni bir uygulamamız hakkında da bilgi vermek 
istiyorum: Yeni Whatsapp destek hattımız... 7/24 hizmet 
veren Whatsapp destek hattımızı, seyahatlerinize dair tüm 
sorularınızı en hızlı ve en kolay şekilde sorabilmeniz ve çözüme 
ulaştırabilmeniz için kurduk. +90 850 399 17 01 numaralı 
destek hattında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, 
uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, 
başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda 
sorular sorabiliyorsunuz. Ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili 
akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça 
Sorulan Sorular” başlıklı bir bölüm de mevcut. Faydalı olmasını 
diliyorum.

Kurban Bayramımız ve 30 Ağustos  
Zafer Bayramımız Kutlu Olsun 
Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriniz 
ve ailelerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu ve mutlu 
günler diliyorum. Bayramla başladığımız Ağustos ayını yine 
bir bayramla noktalıyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz 
milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Atamız 
olmak üzere bu zaferi bize yaşatan tüm kahramanlarımızı 
saygıyla anıyorum. 

Emniyetli, sağlıklı ve iyi uçuşlar dilerim.

TRAVEL WITH MINIMUM  
CONTACT IS POSSIBLE
Dear Guests,
The impact of COVID-19 on the world has required us all to 
readdress our travelling habits. As a consequence, travelling 
with a minimum amount of contact has become very important 
recently. As Turkey’s digital airline, since starting our digital 
transformation in 2018, we have been offering you, our 
valued guests, many innovative digital solutions. Indeed, it is 
possible to reduce contact to a minimum level thanks to our 
innovations. I would like to share with you some tips on how to 
achieve this.

You can benefit from our digital solutions during check-in, 
baggage drop-off and boarding. You can check-in online before 
your flight and drop off your luggage at “Express Baggage” without 
queuing. There is also contactless boarding if you have your ID 
and digital barcode. 

WhatsApp Support Line
I would also like to share the news that we are launching a 
brand-new service: our new WhatsApp support line.  We 
established our WhatsApp support line to provide a 24/7 
service to answer all your questions and provide solutions 
in the quickest and easiest way possible. You can contact our 
support line on +90 850 399 17 01 to ask questions on topics 
such as ticketing procedures/queries, finding deals and offers, 
flight status, baggage allowance, lost and damaged baggage, 
application queries and frequent flyer membership. There is 
also a “Frequently Asked Questions” section where you can find 
answers to lots of questions regarding air travel. I hope you will 
find it useful.

Happy Eid al-Adha and  
30 August Victory Day
I wish you a happy Eid al-Adha, and peaceful and joyful days 
to spend with your family and loved ones. August starts with a 
holiday and ends with a holiday! I would like to wish our beloved 
nation a happy Victory Day on 30th August, both in recognition of 
a history of glorious victories and in respectful commemoration 
of all our heroes whom bestowed this victory to us, and especially 
our great leader Atatürk.

Wishing you a safe, healthy and pleasant flight.

Entry



“İlk takım elbisemi 14 yaşında almıştım. Hem mezuniyetim vardı hem de aynı zamanda halamın 
düğünü vardı. İkisini bir smokinle beraber halletmiştim. Benim için ilk defa smokin giymek ve bu 
smokini Sarar’dan almak çok farklı ve mutluluk verici bir duyguydu. İçinde en rahat hissettiğim 

kıyafetleri hep Sarar’dan aldım, bu yüzden de Sarar’dan hiç vazgeçmedim.”
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0850 250 02 24

 - GERMANY TICKET LINE  069120063505
 - UK TICKET LINE  03333003500   

 - UK  0170060140
 - ITALY  0645226934   

 - SPAIN TICKET LINE  9 11123877 
- NETHERLANDS  0 202626924

- NORWAY  21959265
- DENMARK  78774491

- SWEDEN  0 840308782
- UNITED ARAB EMIRATES 043578128

- LEBANON 01369869
- SWITZERLAND TICKET LINE 0445510018

- UKRAINE TICKET LINE 0800505510
- GEORGIA TICKET LINE 0322400040

- ROMANIA TICKET LINE 0213079175
- IRAQ (ERBIL) TICKET LINE 07508955020
- KOSOVO TICKET LINE PBX  038225810
- KAZAKHISTAN TICKET LINE 07508955020

- AUSTRIA TICKET LINE 012675322
 - ISRAEL TICKET LINE  037208299  

- KUWAIT TICKET LINE  22447709  
- BAHRAIN TICKET LINE  17212033 

- QUATAR TICKET LINE  44421807 / 44420961
AZERBAIJAN  0125980598 / 0705980598 / 0555980598 /0505980598 

- EGYPT TICKET LINE  01006038901 / 01000068070
 - RUSSIA TICKET LINE  +74996092878

 - NORTH CYPRUS  0090 850 250 6777
 - OTHER COUNTRIES  0090 850 250 67 77

  OUR AGENTS  

 - GEORGIA  00 995 32 240 00 40
 - LEBANON  00 961 1 369 869

 - ITALY  0 645226934 (***)
 - UKRAINE  00 38 0800 505 510
 - ROMANIA  00 40 21 307 91 75

 - KOSOVO  00 381 38 225 810
 - KAZAKHSTAN  007 727 2731717

 - KUWAIT  00 965 22447709
 - BAHRAIN  00973-38817488

 - QATAR  00 974 4421807
 - USA  00 90 850 250 67 77 

 - CANADA  00 90 850 250 67 77 
 - UAE  00 971 4 357 81 28 

- IRAQ (ERBIL)  00 964 750 895 50 20
- AZERBAIJAN  00 994 12/70/55/50 5980598 
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Trend hotwire
TRENDING TOPICS... WORTH SEEING...

A MODERN TAKE ON ISLAMIC ART

Tarihle Akan Nehir: Tuna
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TREND / Hotwire

10

MONET’S GARDEN FROM DIGITALSSM    

sakipsabancimuzesi.org  

DIGITALSSM’DEN  

Claude Monet, “Argenteuil Yakınlarında Yürüyüş / Taking a Walk near Argenteuil”, 1875

Claude Monet, “Pourville Kumsalı, Günbatımı / Beach at Pourville, Sunset”, 1882

Claude Monet, “Jean Monet’nin Portresi / Portrait of Jean Monet”, 1880
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TREND / Hotwire

DANUBE – THE RIVER THAT FLOWS  
WITH HISTORY  

macarkulturmerkezi.com  



_ 
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TREND / Hotwire

WHISPERS OF EXTINCT LANGUAGES    

kayipdiller.com  

Verilere göre bugün 
dünyada farklı lehçelerle 
birlikte yaklaşık 7 bin dil 
kullanılıyor. Bu dillerden 
yaklaşık 2 bini tehlike 
altında. Türkiye’de günlük 
yaşamda 36 farklı dil 
kullanılırken UNESCO’ya 
göre bu dillerin 18’i yok 
olmak üzere, 3 dil ise 
kaybolmuş durumda.  
 

According to data, there 
are around 7 thousand 
languages used with 
various dialects around 
the world. About 2 
thousand are at a risk 
to become extinct. In 
Turkey, 36 different 
languages are used in 
the daily life. According 
to UNESCO, 18 of these 
are about to go extinct 
while 3 of them have 
already become extinct. 

Leto’ya Adak, Hellence, RHM Koleksiyonu / A Vow to Leto in Hellenic Language, RHM Collection
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TREND / Hotwire

UTKU VARLIK’S  
GARDEN OF ILLUSIONS  

bozluartproject.com

 

Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Bedri Rahmi 
Eyüboğlu atölyesinde resim eğitimi, Sabri Berkel atölyesinde 
ise gravür ve litografi eğitimi alan, devlet bursu ile gittiği Paris 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde ve Cachan Atölyesi´nde litografi 
çalışan Utku Varlık, çalışmalarını 1975 yılından beri Paris’te 
sürdürüyor. 

Utku Varlık got trained for painting at Bedri Rahmi Eyüboğlu’s 
workshop and for engraving and lithography at Sabri Berkel’s 
workshop at the Painting Department of the Fine Arts 
Academy. Getting a scholarship to study in Paris Academy of 
Fine Arts, he did lithography at the Cachan Workshop and has 
been working in Paris since 1975. 
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TREND / Hotwire

THE JOURNEY OF KIMONO 
FRO M KYOT O TO CAT WALK 

vam.ac.uk/kimono 
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TREND / Hotwire

A MODERN TAKE ON ISL AMIC ART  

 

annalaudel.gallery   

1

2

3

4

1- Onur Hastürk, “Kırmızı Kaftanlı Odalık” / “Odalsique with Red Caftan”, 2019
2- Onur Hastürk, “Muhabbet Kuşu ve Kadın” / “The Lovebird and the Woman”, 2020
3- Onur Hastürk, “Kırmızı Perdenin Arkasındaki Odalık” / “Odalisque Behind the Red Curtain” 2020
4- Onur Hastürk, ‘Asimilasyon’ sergisinden / From ‘Assimilasion’ exhibition, 2020
Fotoğraflar / Photos by Kayhan Kaygusuz
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TREND / Hotwire

THE NEW DATE FOR THE 5TH ISTANBUL  
DESIGN BIENNIAL ANNOUNCED

tasarimbienali.iksv.org  
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Mariana Pestana

James Shaw, Plastik Barok Çatal Bıçak Takımı / Plastic Baroque Cutlery

İnsanlar ve Kuşlar 
için Mobilya #1 

/ Furniture for 
Humans and Birds 

#1, Fotoğraf / Photo 
by: Giovanni Bellotti 

Zeytin, Bodrum, 
2019, Fotoğraf / 
Photo by:  Naz Şahin
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TREND / Hotwire

istanbulmodern.org

ART HISTORY SEMINAR S 
AT ATÖLYE MODERN   
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TREND / HotwireTREND / Hotwire

C H I L D R E N  M E E T  U N F O R G E T 
TABLE ARTISTS   

peramuzesi.org.tr peramuzesi.org.tr 

_ 
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TREND / Hotwire

The Lives of the Great Composers

THE COMP OSER S THAT WENT 
D OWN IN HISTORY  

New York Times

Büyük Besteciler

vbky.com.tr

Wolfgang Amadeus Mozart

Richard Strauss

Guiseppe Verdi

Ludwig van 
Beethoven
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TREND / Hotwire

You Must Change Your Life; The Story of Rainer Maria Rilke and  
Auguste Rodin

You Must Change Your Life

Evliliklerde, işyerlerinde, 
ebeveyn-evlat ya da 
kardeş ilişkilerinde 

süregiden çatışmalar, 
rahat vermeyen dostluklar; 

çetin ıssızlıklar, münzevi 
haller… Neslihan Önderoğlu, 

diğer kitaplarında olduğu 
gibi Yakınlık Korkusu’nda da 
toplumun her kesiminden, 

her yaştan insanın dünyasına 
eğiliyor. Ve öykülerinde günümüz 

insanının en büyük çelişkisini 
anlatarak ilişkilerdeki yalnızlıklar 

ve yalnızlıklardaki ilişkilere 
odaklanıyor.   

canyayinları.com  

On Loneliness    
Ongoing conflicts in marriages, 

workplaces, parent-child or 
sibling relationships, uneasy 

friendships; severe desolation, 
ascetic states… As in her other 

books, Neslihan Önderoğlu 
 addresses the world of people 

of all ages in the Fear of 
Intimacy. And in her stories, she 

focuses on the greatest 
dilemma of people of the 

modern world: the loneliness in 
relationships and relationships 

in loneliness.  

COMPELLING ART PATH OF AN ARTIST    

Maria Rilke ve Auguste Rodin’in Hikâyesi

yapikrediyayinlari.com.tr   

 
Rainer Maria Rilke Auguste Rodin

_ 
PEGASUS    25



26 PEGASUS _
 

TREND / Hotwire

Cool 
Mythology

Cool Astronom

Ailesini çok özleyen Gamze’nin bir gece 
uyumak için saydığı koyunlardan biri pat 

diye yatağına düşüverdi. Bu pofuduk koyun, 
ceplerinde cesaret ve yaşama sevinci taşıyordu. 

Üstelik Gamze’nin ailesine kavuşması için de 
harika bir fikri vardı! Gamze Sürcan’ın yazdığı, 
birbirini yüreklendiren iki arkadaşın sevgiyi ve 
kitapları rehber edinen bu neşeli macerasını 

Zeynep Özatalay resimlendirdi.  
kirmizikedi.com  

Bir bebek acıktığını, susadığını ya da bir yerinin 
ağrıdığını anlatmak için gerekli sözcükleri 

bilmez, konuşamaz. Bedeni bunları ağlayarak 
ifade eder. “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin 32. 

kitabı gülme ve ağlama eylemlerini çok boyutlu 
biçimde irdelerken, her ikisinin ardındaki anlamı 

gündelik yaşamdan örneklerle düşündürüyor. 
Brigitte Labbé’nin yazdığı kitabı  

Jacques Azam renklendirdi.  
gunisigikitapligi.com  

The Sheep of My Dreams    
One of the sheep which Gamze, who 

terribly misses her family, counted to go to 
sleep slumps on her mattress. This fluffy 

sheep is full of courage and joy of living. And 
he also has a great idea which would 

bring Gamze back with her family again! Written 
by Gamze Sürcan, this joyful adventure of 

two friends who take love and books as their 
guide is illustrated by Zeynep Özatalay.  

Laughter and Teardrops       
A baby does not know the necessary words to 
let it be known that it is hungry, thirsty or hurt 

and expresses all these by crying. The 32nd Book 
of the “Les Gouters Philo” series examines 
laughing and crying in a multi-dimensional 
way, and makes you think of the meaning 

behind the two, by giving examples from daily 
life. Written by Brigitte Labbé, the book is 

illustrated by Jacques Azam.  

COOL MYTHOLOGY  

Hep Mitoloji

domingo.com.tr  
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TREND / Hotwire

Bir seri olarak tasarladığınız Aris’in 
Yolculuğu nasıl şekillendi? 
Oğlum Aris’in henüz altı aylıkken 
geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası 
moral depolamak için ailece kış tatili 
için Alp Dağları’na gitmiştik. Aris’in 
kar yağışını hayranlıkla izlediği eşsiz 
manzara zihnimdeki fitili ateşledi. 
Çocukluğumdan beri tutkulu bir 
bilim-kurgu âşığı olduğumdan 
hikâyenin teması da bu oldu. 
Aris’in macerası aslında yaşadığı 
gezegen Dadu’da değil, 
Dünya’ya ulaşmak üzere çıktığı 
yolculukta gelişiyor. Aşması 
gereken zorlu engeller, kötücül 
yaratıklar ve ona destek 
veren özel, yepyeni dostlarıyla 
şekilleniyor bu macera. 
Bu serinin Down sendromlu 
çocukların görünürlüğüne 
nasıl bir katkıda bulunmasını 
umuyorsunuz? 
Bu kitabı okuyan özel 
gereksinimi olmayan tüm 
çocuklar, toplum baskısı 
ve zırcahil önyargılar 
yüzünden evlerine hapsolan 
çocukların aslında ne denli 
renkli karakterler olduğunu anlamaya başlayacak. Onlara 
ezberletilenin aksine, bu farklılıkların korkulacak bir şey 
olmadığını, bilakis onlarsız hayatın ne denli sıradanlaştığını 
öğrenecek. Keza özel gereksinimli çocuklar da sosyal hayata 
özgürce karışamadığından bilmedikleri, tanımadıkları diğer 
çocukları görmeye başlayacak. Tüm temennim bu.  
Down sendromlu çocuklar gündelik hayatta en çok hangi 
önyargıyla yüzleşmek zorunda kalıyor? 
Haklarındaki en yıldırıcı önyargı, normal okullarda öğrenim 
göremeyeceklerine dair cehalet. Ağır bir mental problemi 
yoksa her Down sendromlu çocuk normal bir okulda 
rahatlıkla öğrenim görebilir. Almanya’da Down sendromlu 
çocukların diğer arkadaşlarıyla senkron sağlayabilmeleri için 
sınıfa ayrıca gölge öğretmen atanıyor. Son beş yıl içerisinde 
tüm dünyada üniversite mezunu Down sendromlu bireylerin 
sayısı süratle artarken Türkiye’de halen yasal hakları olan 
eğitime kavuşamayışları işte bu önyargıyla ilintili. 

How did the you come up with the idea of The Journey of Aris which is planned 
to be published as a series? 
We went to the Alpine mountains for a winter holiday as a family to boost 
up morale after my son Aris had an open heart surgery when he was only six 
months old. The unique landscape where Aris admired the snowfall ignited a 
spark in my mind. As I was a passionate sci-fi lover since my childhood, this 
became the theme of the story. Aris’ adventure actually takes shape not on his 
planet Dadu, but on his journey to reach Earth. This adventure takes shape with 
challenging obstacles to overcome, evil creatures and special, brand new friends 
supporting him. 
What sort of an impact are you planning this series to have on the visibility of 
the children with Down syndrome? 
All the children without any special needs who will be reading this book will start 
to understand the colourful characters of the children who are actually trapped 
in their houses because of social pressure and utterly ignorant prejudices. 
Instead of what they’ve been made to memorise, they will find out that these 
differences are nothing to be afraid of, and how ordinary life gets without them. 
Likewise, since children with special needs cannot be freely involved in social 
life, they will start to see other children they do not know or recognise. This is all 
that I wish for.  
In their daily lives, which prejudices do the children with Down syndrome have 
to face? 
The most unnerving prejudice about them is the ignorance that they cannot 
study in regular schools. If there is no serious mental problem, every child with 
Down syndrome can easily study in a normal school.  In Germany, a teacher’s 
aid is also assigned to the class so that children with Down syndrome can 
synchronize with other friends. In the last five years, the number of university 
graduate individuals with down syndrome rapidly increased all around the world. 
On the other hand, the fact that these children still cannot get the education, 
which is their legal right in Turkey, is to totally do with this prejudice. 

  RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN  

UpSendrom İnisiyatifi’nin kurucusu Burak Acerakis, 
oğlundan ilhamla Down sendromlu çocukların 
görünürlüğünü artırmak adına, Aris’in Yolculuğu isimli bir 
kitap serisi kaleme almaya başladı. 

 

The founder of the UpSendrom Initiative Burak Acerakis started to pen a book 
series entitled The Journey of Aris to increase the visibility of children with 
Down syndrome with the inspiration he got from his son. 

ARIS IS SET TING OU T ON THE ROAD TO 
BRE AK D OWN PRE JUDICE S 

“UpSendrom İnisiyatifi, normal 
şartlarda devletin sunması gereken 

dil ve konuşma terapisti ihtiyacını 
esas alan bir gönüllülük projesiydi. 

Türkiye’nin her yerinden gönüllü 
terapistler bulup ihtiyaç sahibi 

ailelerle bir araya getirdik. Fakat 
sayıları çok az olduğundan, bir 

süre önce inisiyatifi sonlandırmak 
zorunda kaldık.”

“The UpSendrom Initiative was 
a volunteering project based on 

the need for language and speech 
therapists the state should offer 
under normal circumstances. We 

found volunteering therapists from 
everywhere around Turkey and 

brought them together with families 
in need. But since they were very 
few in number, we had to end the 

initiative after a short while. ”

N

The

AR
BR

“UpSendrom İnisiyatifi, normal
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THE FOOD INDUSTRY MEETS UP IN ISTANBUL 

worldfood-istanbul.com 

 

Efsanelere konu olan Kaz Dağları’ndan kendine has bir 
dünya sunan Bozcaada’ya, tarihi Gelibolu yarımadasından 
Truva Antik Kenti’ne…. Tarihi kadar eşsiz doğası ve pırıl pırıl 

deniziyle de ziyaretçileri kendisine çeken Çanakkale’de 
hizmete açılan Avec Hotel, hem konaklama hem de 

yeme-içme mekanlarıyla adından söz ettiriyor. Otomotiv 
sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Çanakkaleli Paşalı 
Grubu’nun turizm alanındaki yatırımı olan Avec Hotel, 
konaklama imkanıyla birlikte yörenin lezzetlerini iyi bir 

hizmet kalitesiyle buluşturan Carna Restaurant ile de dikkat 
çekiyor. Hafif atıştırmalıklarıyla öne çıkan Cafely Bistro ve A 
Black Lounge ise yol üstünde yemek molası vermek isteyen 
ziyaretçiler için de ideal. Tatilciler için her şeyin düşünüldüğü 
Avec Otel’in SPA-Welness hizmeti ise günün yorgunluğunu 

masajla atmak isteyen tatilcilere hitap ediyor.    
avechotel.com.tr

A New Hospitality Experience In 
Çanakkale: Avec Hotel 

From Mount Ida, the subject matter of epics, to Tenedos 
Island which presents a world of its own… From the historical 

Gallipoli Peninsula to the Troy Ancient City…. Brought into 
service in Çanakkale, which draws visitors to itself with its 

history, unique nature and gleaming waters, Avec Hotel 
is making a distinguished name for itself not just for its 
hospitality but also its food and beverage venues. The 

tourism investment of the Paşalı Group of Çanakkale, better 
known for its investments in the automotive sector, Avec 

Hotel stands out with the Carna Restaurant which offers the 
culinary delights of the region with a good service quality 

along with its hospitality. Cafely Bistro is coming to the fore 
with its light snacks, while A Black Lounge is ideal for those 

who would like to take a break on their road trip. Avec Hotel’s 
SPA-Welness service, where everything is thought out for the 
holidaymakers, appeals to those holidaymakers who would 

like to relieve the stress of the day with a massage.    
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TREND / Hotwire

Tebrikler 
Kovuldunuz

WHICH ONE IS YOUR CIT Y?

Congrats! You 
Are Fired!

Londra’da plansız gezmeyi seviyorum. Klasik tatilci 
gibi plan yapmadan, genelde yürüyerek gidebileceğim 
yere kadar gitmek en sevdiğim şey. Sabah saatlerinde 
Notting Hill’de kahvaltı edip kitapçılarda vakit geçirmek, 
oradan Tate Modern’e ya da British Museum’a uzanmak, 
akşamüstü Londra’da yaşayan arkadaşlarımla görüşüp 
gece de West End’de müzikal ya da oyun izleyip 
sonrasında rastgele barlara girip çıkmaya bayılırım. 

I love loafing around in London. Not making plans like 
a standard holidaymaker, I enjoy going to the furthest 
place I can go on foot. I love having a breakfast in Notting 
Hill in the early hours of the morning and spending time 
in the bookstores, then visiting Tate Modern or the British 
Museum, spending the evening with my friends living in 
London and watching a musical or a play at West End at 
night and going in-and-out into bars at random.  

Çok fazla gece insanı olmadığım için geç saatlere kadar 
dışarıda kalamam. Benim için günün en heyecan verici 
zamanı sabahtır. Sabah olunca, hava da güzelse mutlaka 
Londra’nın birbirinden güzel parklarından birini belirler ve 
tüm günümü orada geçirip bütün günlük işlerimi orada 
yaparım.

Not being a night bird, I don’t stay out until the wee 
hours of the morning. For me the most exciting time 
of the day is the morning. When it is morning, if the 
weather is fine, I decide on one of those beautiful parks 
of London and spend my whole day, even running my 
daily routine there. 

[ K A A N  S E K B A N  -  L O N D R A ]

  HAZIRLAYAN / COMPILED BY: HANDE ÇETİN ONGUN  
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[ E Z E L  A K AY ]

 

“I LIKE TO WINK AT THE AUDIENCE”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: HANDE ÇETİN ONGUN

Sinemaya ve filmlere olan merakınız nasıl başladı?   

“Yeni normal” denen sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Geride 
bıraktığımız sürecin kazananı, dijital platformlar oldu. Sizce önümüzdeki 
dönemde sinema bundan nasıl etkilenecek?   

How did you start to get interested in cinema and movies?   

We are trying to adapt to the new normal. The winner of the period we 
left behind was the digital platforms. How do you think will cinema be 
impacted from this in the future?   

 

 
 

PORTRE / Portrait
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BLUTV’nin yeni yapımı “Yarım Kalan Aşklar” dizisinde 
bir mafya babasını canlandırıyorsunuz. Diziden ve 
rolünüzden kısaca bahseder misiniz?   

Dizinin yönetmeni Umur Turagay... Kendisiyle çalışmak 
nasıl bir deneyimdi?   

You are portraying a mafia boss in “Yarım Kalan Aşklar”, 
the new series of BLUTV. Can you talk about the series and 
your role in it briefly?   

 
 

 

 

The director of the series is Umur Turagay... What sort of 
an experience was it working with him?   

 

PORTRE / Portrait

YÖNETMENDE  
Hepsinin 

bir hikâyenin anlatımında 
elbette ayrı yeri var ancak 

sizce bir yapım için hangisi 
daha hayati bir öneme 
sahip: İyi hikâye mi, iyi 

yönetmenlik mi yoksa iyi 
oyunculuk mu?   

Öncelikle iyi yönetmen! 
Ancak iyi yönetmen, 

iyi senaryoyu seçer ve 
oyuncuyu da iyi yönetirse biz 
o iyi oyunculuğu fark ederiz!  

THE DEAL BREAKER 
IS THE DIRECTOR  

They all play a significant 
role in storytelling, of 

course, but to you what 
is most crucial for a 

production: A good story, 
good directing or good 

acting?   
First of all a good 

director! Only a good 
director, can choose the best 

scenario and if he directs 
the players well, then we 
notice that good acting!  
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Pandemi süreci sinema sektörüne büyük bir darbe vurdu. 
Yeni filminiz “9 Kere Leyla” da Mart’taki vizyon tarihini 
ertelemek durumunda kaldı. Bu filmde izleyiciyi nasıl 
bir hikâye bekliyor?  

Adem  
Nergis  

 
Adem  
Leyla

Adem

Filmde, daha önce de birlikte çalıştığınız Haluk Bilginer ve 
Demet Akbağ gibi usta isimlerle birlikte, genç bir ekip de 
yer alıyor. Bu isimlerle çalışmak nasıldı?   

The pandemic had its toll on the cinema industry. Your 
new movie “9 Times Leyla” did not come to the theatres 
in March as was planned and was postponed. What sort of 
a story awaits the spectators in this movie?  

 Adem  
 

Nergis Adem  
Leyla  

 

Adem  

In the movie, besides the masters you have worked with 
before like Haluk Bilginer and  Demet Akbağ, there also is 
a young team. How did it feel to work with these names?   

EZOP
Pek çok kişinin 

bildiği bir lakabınız 
var: Ezop. Bu lakabı 

alışınızın hikâyesi nedir?   
Kısaca anlatayım: 

Arkadaşlarım, hatta annem, 
benimle dalga geçmek 

istediğinde bana “Ezop!” 
diye seslenirdi nedense! 
Ben de bir gün ahdettim: 

Sanat eseri üretirsem bu adı 
kullanacağım!  

AESOP   
You have a moniker known 
to many: Aesop! What’s its 

story?     
Let me tell you briefly: My 

friends and even my mother 
would call me “Aesop!” when 
they want to mock me! And 

I vowed one day: If I ever 
produced works of art, I 

would use this nickname!  
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“Ezel Akay Sineması” diye ayırt edilebilecek bir anlatım 
tarzınız var. Bu tarzı nasıl kurguladınız?  

Size ve sanatınıza ilham veren, tekrar tekrar gittiğiniz 
destinasyonlar bulunuyor mu?   

Özellikle gezip görmek istediğiniz yerler bulunuyor mu?   

 

 
 
 

  

PORTRE / Portrait

Are there destinations that you visit over and over again 
for they inspire you and your art?   

Are there places that you would like to especially visit?   

 
 

 
 

 

 
 

 

“Seyahati çok severim. 
Uzaklara gitmek en büyük 

dönüvermek için…”  



N AT I O N A L  G E O G R A P H I C  T R AV E L E R ' A

YAZ ÇOKTAN GELDİ!.

nationalgeographic.com.tr
facebook.com/NatGeoMagazineTurkiye
twitter.com/NatGeoMagTR
instagram.com/natgeomagturkiye

K İ M S E  B U  D Ü N Y A Y I 
B İ Z D E N  D A H A  İ Y İ 
T A N I M I Y O R .

TRAVELLER_210x250__0820.indd   1 24.07.2020   11:34
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Seyahat travel
TRAVEL NOTES FROM TURKEY AND THE WORLD

AT ONE WITH NATURE AND HISTORY: DALYAN
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
BODRUM’a haftanın HER günü her şey dâhil 
155,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to BODRUM from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 155,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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 YAZI / TEXT:  HANDE ÇETİN ONGUN

AT ONE WITH NATURE 
AND HISTORY   
DALYAN  
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Muğlalı Mehmet Varol’un 
Anadolu’yu yıllarca gezerek 
topladığı yaklaşık bin parça, 

Çandır Köyü’ndeki evinin 
bahçesine kurduğu Yörük 

çadırında sergileniyor. Kaunos 
Antik Kenti kazılarında 10 

yıl boyunca işçilik yapan ve 
buradaki araştırmacılardan 

dinlediklerinden çok 
etkilenerek Yörük kültürüne 
ait eşyaların peşine düşen 
Varol’un, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından 
tescillenen koleksiyonunda, 

bazıları 250 yaşında olan 
kilimler, takılar, kahve dibekleri 
ve kıl taraklar da dahil pek çok 

parça bulunuyor. 

YORUK MUSEUM   
Around one thousand items 

Mehmet Varol of Muğla 
have collected as he went 

around Anatolia are on 
display at the Yoruk tent 

set up in the garden of his 
house at the Çandır Village. 

Varol, who worked as a 
worker in the excavations 
of the Kaunos Ancient City 

for a decade got influenced 
by what he listened to 

from the researchers who 
worked in the excavations 

and started to collect 
items of the Yoruk Culture. 
Registered by the Ministry 
of Culture and Tourism, his 
collection features many 

items including rugs some 
of which are 250 years old, 

accessories, coffee mortars 
and hair cards. 
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 YAZI / TEXT: FATİH AÇA

Located 18 kilometres to the north of Denizli, The Pamukkale  
Travertines have been drawing people like a magnet for  
centuries with their beauty and their healing waters. As the 
journey of the thermal waters coming from the 17 springs end  
in the travertine pools, the sedimentation of the calcium 
carbonate in the water forms a snow white wonder of nature 
of fairytale beauty. Extensive protection measures have been 
taken to prevent the whiteness of these pools that stretch for 
three kilometres.   
  
The beauty of the travertine pools and the healing properties of 
the spring waters of the region have been known since Antiquity. 
The Hierapolis Ancient City, adjacent to the area, was also a  
famous hot spring bath during the Roman and Byzantine 
periods. Pamukkale Travertines and  Hierapolis Ancient City 
have been on the UNESCO World Heritage List since 1988.    

The Healing Gift of Nature      
Pamukkale

Denizli’nin 18 kilometre kuzeyinde yer alan Pamukkale  
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
DENİZLİ’ye haftanın DÖRT günü her şey dâhil 
125,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to DENİZLİ from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ FOUR days a week 
flights; all-inclusive prices start at 125,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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 YAZI / TEXT:  FATİH AÇA

THE GREEN HEAVENS  
WHERE THE CLOUDS FLOAT  

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
TRABZON’a haftanın HER günü her şey dâhil 
255,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

You can fly to TRABZON from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 255,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS
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MASALLARDAN 

KALE       
Çamlıhemşin çıkışında yol 

ikiye ayrılır. Pek çok kişi 
Ayder Yaylası’na çıkan yolu 

takip ediyor. Diğer yola 
saparsanız masallardan 

çıkmış gibi duran bir kaleye 
ulaşacaksınız. Fırtına 

Deresi’nin yamaçlarında 
sarp bir kaya üzerine oturan 

Zilkale, yüzyıllar boyunca 
buradan geçen İpek Yolu 
kervanlarına göz kulak 

olmuş. Yemyeşil ormanların 
ve dik yamaçların ortasında 

yükselen kale, bölgenin 
en çok ziyaret edilen 

yerlerinden biri.    

A CASTLE OUT OF 
A FAIRY TALE       

At the exit of Çamlıhemşin, 
the road diverges into 
two. Many people take 
the one that goes up to 

the Ayder Highland. If you 
take the other, you will get 

to a castle that looks as 
though it has jumped out 

of a fairy tale. Built over an 
escarpment on the slopes of 

the Fırtına Stream, 
 Zilkale has kept an eye on 
the caravans that passed  

through the Silk Road. Rising 
in the middle of the lush 
green forests and sheer 

slopes, the castle is one of 
the most visited sights of 

the region.    
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Ayder’in ziyaretçilerine 
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Bölgenin 
medarıiftiharlarından 

biri Trabzon ve çevresinde 
kuymak ve Rize’nin 

ötesinde mıhlama ismini 
alan, mısır unu, tereyağı 

ve tuzsuz peynirle yapılan 
tava yemeği… Karalahana 

da Karadenizlilerin 
vazgeçemeyeceği bir 

başka lezzet. Hem 
çorbası hem de sarmasını 

deneyebilirsiniz. Turşu 
kavurması, Karadenizlinin 
gündelik hayatının önemli 

bir parçası. Özellikle 
tereyağında kavrulan fasulye 

turşusu da denemeye 
değer. Elbette buralara 

kadar gelmişken bölgenin 
ünlü balıklarını, özellikle de 
hamsi tava ve hamsili pilav 
gibi ünlü lezzetlerin tadına 

bakmamak olmaz. Trabzon, 
Hamsiköy’de sütlaç, Rize, 

Çayeli’nde kurufasulye, 
Artvin, Borçka’da etli 

mantı Hinkal tadılacaklar 
arasında…

CULINARY DELIGHTS 
OF THE BLACK SEA    

Called kuymak in 
and around Trabzon 

and mıhlama in Rize and 
beyond, one source of 
pride for the region is 

the dish made from corn 
flour, butter and saltless 

cheese cooked in a 
pan … Black cabbage 

is another delicacy the 
fellow Black Sea people 
cannot give up on. You 
can try both its soup 

and its wrappings. Pickle 
sauté, an important part of 

the Black Sea people’s staple 
diet; especially the green 

beans pickles sauté is 
worth a try. Well, having 

come all this way, you can’t 
leave without tasting the 

famous fish of this region, 
especially grilled hamsi  

(anchovy) and pilau with  
hamsi. Sütlaç in Hamsiköy,  

Trabzon; dry beans 
in Çayeli, Rize and Hinkal, 
the meat filled dumplings 

of Borçka, Artvin are among 
the culinary delights you 

should try…   
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ANTAKYA

  YAZI / TEXT: FATİH AÇA

Antakya where various religions and cultures have 
coexisted for centuries is a special city with its rich 

A C ULT U R AL MO S AI C    

ANTAKYA
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Medeniyetler  

MÖ 300 civarında kurulan 
Antakya, tarihteki altın çağını  

MÖ 64 yılında Roma egemenliğine 
girmesiyle yaşadı. Romalıların 

gözdesi olan şehir, tarihi boyunca 
medeniyetlerin kaynaştığı bir 

kavşak oldu.  

A Confluence 
of Civilisations   

Set up around 300 BC, Antakya  
(Antioch) experienced its golden era in  
history coming under Roman dominion 

in 64 BC. Becoming the favourite of  
Romans, this city has been a 

confluence where civilisations merged  
into one another throughout its history.     

En Büyük  
Mozaik Koleksiyonu  

Dünyanın en büyük mozaik 
koleksiyonuna sahip olan Hatay 
Arkeoloji Müzesi’nde, Prehistorik 

Dönem’den Roma ile Bizans 
Dönemi’ne, kentin zenginliğini 
ve ihtişamını yansıtan eserleri 

görebilirsiniz. 

The Largest  
Mosaic Collection     

At the Hatay Archaeology Museum, 
boasting the largest mosaic 

collection of the world, you can see 
the artefacts reflecting the riches 
and the magnificence of the city 

ranging from the Prehistoric Age to 
Roman and Byzantine Eras.   

Habib-i Neccar Dağı yakınında 
yer alan Saint Pierre Kilisesi, 

Aziz Petrus’un ilk vaaz  
verdiği yer olarak biliniyor.  

Kiliseye dönüştürülen 
mağarada, cemaatin ilk kez 

“Hıristiyan” adını aldığına 
inanılıyor. 

The First Church  
Located close to the Habib-i Neccar  

Mountain, Saint Pierre Church is 
known to be the first place where 

St. Peter preached for the first 
time. It is believed that the cave 
which was turned into a church 

was where the congregation was 
called “Christian” for the first time.   

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 
HATAY’a haftanın HER günü her şey 
dâhil 245,99 TL’den başlayan fiyatlarla 
uçabilirsiniz.

You can fly to HATAY from İstanbul Sabiha 
Gökçen Airport with Pegasus’ DAILY flights;  
all-inclusive prices start at 245,99 TL.

PEGASUS UÇURUYOR
FLY WITH PEGASUS

Okeanos Mozaiği,  
Hatay Arkeoloji Müzesi

Mosaic of Oceanus,  
Hatay Archaeology Museum
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Defne’nin 

Helen ve Roma dönemlerinde 
su kanalları yapılarak 

Harbiye (Defne) Şelalesi’nin 
çağlayanlarından Antakya’ya su 

getirilmiş. Bu fonksiyonu  
12. yüzyıla kadar devam eden 

bölge günümüzde bir mesire yeri.

Daphne’s Teardrops       
Water channels were made 

in the Hellenistic and Roman 
periods to bring water from 

the waterfalls of Harbiye 
(Daphne) to Antioch. The area 

which served the same purpose 
until the 12th century is now 

a recreational area.  

Türk ve Arap mutfağının  
iç içe geçtiği kentte, 600’ün 

üzerinde sıcak yemek çeşidinin 
olduğu biliniyor. Babagannuş, 
humus, tepsi kebabı, içli köfte, 
kekik ile zahter salatası, cennet 

çamuru ve künefe kentte 
tadılabilecekler arasında.  

A Land of Gastronomy      
In this city where Turkish and Arabic  
cuisines are meld into one another,  
the cuisine is known to boast over  

600 hot dishes. Babagannuş, humus,  
tepsi kebabı, içli köfte, thyme and  
zaatar salad, cennet çamuru and  

künefe are among the delicacies that 
can be tasted in the city.   

Anadolu’nun  

Roma dönemine ait bir pagan 
tapınağının üzerine 7. yüzyılda 

inşa edilen, adını Antakyalı 
Habib-i Neccar’dan alan yapı, 

Anadolu’nun ilk camisi unvanına 
sahip. Caminin etrafı ise medrese 

odalarıyla çevrili. 

The First Mosque  
of Anatolia     

Built in 7th century over a 
pagan temple dating back to 
the Roman period and named 

after Habib-i Neccar of Antioch,  
it is the first mosque in Anatolia.  

The mosque is surrounded by 
chambers of the madrasah.   

Titus Tüneli 
Roma İmparatoru Vespasian’ın 

kenti sellerden korumak 
için inşa ettirdiği, bir dağ 

içerisindeki 1380 metrelik Titus 
Tüneli, MS 81 yılında halefi 
Titus tarafından bitirilmiş. 

Tünel, kaya mezarlarıyla da ilgi 
çekici.  

Titus Tunnel   
Started to be built under the aegis of 
the Roman Emperor Vespasianus to 

protect the city from floods, the 
Titus Tunnel of 1380 meters which 

is bored into a mountain was 
completed by his successor 

Titus in 81 AD. The tunnel is also 
interesting with its rock tombs.   
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lifestyle
TIPS FOR A BETTER LIVING

EAT RIGHT FOR A HEALTHY AND ENJOYABLE SUMMER
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An Ode to Traditional Cuisine and Mastery: “The Guide”  

 RÖPORTAJ / INTERVIEW: TÜRKAN DOĞAN

[ V E DAT  M İ L O R ]

“Rehber-Bir Gastronomi Belgeseli” isimli kısa metraj belgeselde  
Tadal Pide’nin zanaatkâr şefi Murat Usta (Ergin Öztekin) ile mutfağını 
geleneksel mutfağın temelleri üzerine inşa ettiğini belirttiğiniz şef 
Maksut Aşkar’ı bir araya getiriyorsunuz. Belgesel fikri nasıl ortaya çıktı?  

 

In the short documentary entitled, “The Guide - A Gastronomy 
Documentary” you are bringing together Tadal Pide’s artisan chef Murat 
Usta (Ergin Öztekin) and Chef Maksut Aşkar whom you claim built his 
cuisine on the foundations of traditional cuisine. How did you come up 
with this documentary idea?  
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 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: YUNUS EMRE KAPLAN
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Bu iki şefin karşılaşması ve bir diyalog ortamı yaratılması 
sizce neden önemli?  

İyi bir şefin aynı zamanda iyi bir zanaatkâr olması ve kendi 
geleneksel mutfak tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması 
gerektiğini söylüyorsunuz…  

 
 

 

Why is it so much important for these two chefs to come 
together and to create an environment for dialogue?  

You say that a good chef needs to be a good artisan at 
the same time, and has to learn the traditional cuisine 
techniques and practices …  
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Pek çok kültürün kaynaşmasıyla oluşan köklü bir yemek 
kültürümüz var. Ancak ambiyans, dekorasyon ve statü gibi 
faktörler lezzetin önüne geçmiş durumda. Popüler kültürün 
mutfak alanında bizi bu derece yoğun etkilemesini nasıl 
açıklıyorsunuz?   

Sizce mutfak kültürümüzün güçlü tarafları neler ve nasıl bir 
değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var?   

 
 

 

We have a rooted culinary culture that consists of an  
amalgam of many cultures. However factors like ambiance,  
decoration and status have taken precedence over taste.  
How do you explain the popular culture having such an  
intense impact on us when it comes to gastronomy?   

 
 

 

Gastronomi alanında 
kariyer yapacak genç 

şeflerin nasıl bir yol 
izlemesini önerirsiniz?  
Çok spesifik bir alanda 

ustalaşıp geleneksel 
lezzetlerimizi bilimsel 
ve modern tekniklerle 

özüne sadık kalarak üst 
noktalara taşıyabilirler. 

Ama bunun, uzun ve 
meşakkatli bir yol 

olduğunu unutmamalılar. 
Sabretmeliler. İyi motive 
olmalılar. Cesaretlerini, 

heveslerini ve kendilerine 
güvenlerini kıracak çok 

şey olacak. Sonuca 
ulaşabilmeleri de onu 
ne kadar istediklerine 
bağlı olacak. Yaptıkları 

kendilerini mutlu 
ediyorsa, tatmin 

ediyorsa, başkalarının ne 
dediği önemli değil.

ADVICE FOR  
YOUNG CHEFS

What path would you 
advise the young chefs 

that want to have a 
career in the culinary 

arts to tread?   
They can master a very 
specific field, to carry 

our traditional culinary 
delights to higher up 

places through scientific 
and modern techniques 
by remaining loyal to the 

core. But they should 
not forget that it’s is a 
long and arduous path. 
They need to be patient 
and motivated. There’ll 
be so many things that 
will lead them to loose 
heart in what they do, 
crush their spirits and 

lead them to loose self-
confidence. Making it to 

the end would depend on 
how invested they are in 
the result. If what they 

do pleases and satisfies 
them, it is not important 

what others say.
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Peki tüketiciler değişim için ne gibi taleplerde bulunmalı? 
Bizim çorbadaki tuzumuz ne olmalı?  

 
 

What are the strong suits of our gastronomy culture? And what 
sort of a change and transformation is called for?   

Well then, what sort of demands should the consumers have to 
enable change? Should we have a hand in this?   

 

Lifestyle

 FOTOĞRAF / PHOTOGRAPH: BESİM HATİNOĞLU



_ 
PEGASUS    67

“Şarapla bütünleşmeyen bir ülke mutfağı dünya çapında 
yarışa giremiyor” diyorsunuz. Bu alanda nasıl bir kültür 
politikası izlenmeli?   

Sponsorluklar konusunda nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?  

You are saying that a culinary culture is not integrated 
with wine cannot compete worldwide. What sort of a 
cultural policy should be followed in that regard?   

behind.   
What sort of feedback do you get about sponsorships?  
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EAT RIGHT FOR A HEALTHY 
AND ENJOYABLE SUMMER  

 YAZI / TEXT: AYŞEGÜL BAHAR* 

* FONKSİYONEL TIP DİYETİSYENİ 
   FUNCTIONAL MEDICINE DIETICIAN    
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Egzersiz yapmanın kilo vermenin olmazsa olmaz koşulu olduğu konusunda hepimiz şartlandırıldık. 
Ancak bilimsel verilere göre egzersiz yapmak sağlık için gerekli olsa da kilo verme noktasında 

sağladığı fayda düşünülenden çok daha az. Çünkü;  

• Egzersiz yapan insanlar normalden daha çok yeme eğilimindedir. Bunun nedeni egzersiz 
sonrasında ghrelin hormonunun artmasıdır. Açlık hormonu olarak da bilinen bu hormondaki artış, 

egzersiz sonrası daha fazla yemenize neden olabilir.   

• Egzersiz sonrası genellikle yorgun hissedilir ve sonrasındaki normal fiziksel aktiviteler azalır. 
Böylelikle egzersizde yaktığınız kaloriler, sonrasında azalttığınız fiziksel aktiviteler nedeniyle 

dengelenmiş olur.     

Egzersizlerinizde sadece kardiyo odaklı olmayın. Kas kütlenizi artıracak egzersizlerle bunları 
destekleyin. Çünkü daha fazla kas, daha hızlı metabolizma ve daha çok kalori yakma anlamına gelir.   

JUST EXERCISING IS NOT ENOUGH!     
We are all conditioned that exercising is the prerequisite to losing weight. However, according 
to scientific data, although exercise is necessary for healthy living, its benefits for weight loss 

are much less than thought. Since;    

• People who exercise tend to eat more than usual. This is because the ghrelin hormone 
increases after exercise. The increase in this hormone, also known as hunger hormone, 

can lead you to eat more after exercise.   

• You usually feel tired after exercising and normal physical activities decrease. Hence the 
calories you burn through exercising become balanced with the reduced physical activity.    

Don’t just be cardio focused in your exercises. Support them with exercises that will increase 
muscle mass. Because more muscle means faster metabolism and more calorie burning.   
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Besides letting 
you attain your 





Your horoscope for AUGUST says that...

Bireysel hırslarınız, iş hayatındaki hedefler ve 
zorluklar, mücadele edilmesi gereken işler ve bazı 
kişiler… Bu ay tüm bu etkenler hayatınızda etkili 
olabilir. Ayın başında gerçekleşecek olan dolunay 
bir arkadaşınızla yaşanabilecek gerginliğe işaret 
ediyor. 19 Ağustos’taki yeniay, aşk hayatınızda bir 
hareketlenme yaratabilir. 

Personal ambition, goals and hardships in work 
life, the job and some people you need to deal  
with… This month all these factors might play a 
part in your life. The full moon at the beginning 
of the month points out to a tension you may 
encounter with a friend. The new moon on 19 
August can stir up your love life.  

Çocuklarla ilgili 
haberler ve alınması 
gereken kararlar 
Ağustos ayı 
başındaki dolunayla 
birlikte hayatınızda 
etkili olabilir. Özel 
hayatınız ve diğer ilişkilerinizde bazı 
krizler yaşayabilirsiniz. Bu ay aileniz 
ve partneriniz arasında kalacağınız 
durumları yönetmek gerekebilir. Sakin 
ve dengede kalın. 19 Ağustos yeniayı 
bir ekip çalışmasını tetikleyebilir. 

Matters regarding children and 
decisions that need to be taken may 
be effective in your life with the full 
moon at the start of August. You 
may experience some crises in your 
personal and other relationships. 
This month you may have to deal with 
situations in which you’ll be caught in 
the middle of your family and partner. 
Remain calm and in balance. The new 
moon on 19 August may trigger some 
teamwork.  

Ayın başında gerçekleşecek olan dolunayla 
birlikte alacağınız bir haber, uzaklardan 
gelen bir misafir ya da çıkılacak yolculuklar 
sizde stres yaratabilir. Bu ay, arkadaşlar 
ve parayla ilişkili meseleleri bir araya 
getirmemeniz daha iyi olabilir. Çevrenizle bir 
şeyleri paylaşmak zorunda kalmanız sorun 
yaratabilir. 19 Ağustos yeniayı seyahat ve 
çevre değişikliği planlarını da hayatınıza 
getirebilir. 

With news that will come with the full moon 
at the start of the month, a visitor coming 
from far away or a journey you need to 
set out on can stress you out. This month, 
it may be good not to put friendship and 
financial matters into the same equation. 
The need to share something regarding 
your milieu can create problems. The new 
moon on 19 August can bring plans for 
travel or a change of environment to the 
fore.  

Kardeş ve yakın akrabalarınızla ilgili 
yapılacak işler ve belki de alınacak 
sorumluluklar ay başındaki dolunayla birlikte 
gündeme gelebilir. Eğer böyle bir planınız 
varsa eğitimle ilgili konularda bir ilerleme 
katedebilirsiniz. Bu ay kontrollü olmayı 
gerektiriyor. 19 Ağustos yeniayı ile birlikte 
rutinden uzaklaşma şansı bulabilirsiniz. 

Things that need to be done and maybe the 
responsibilities you need to take in relation 
to your siblings and close relatives can be on 
the agenda with the full moon at the start of 
the month. If you have such a plan, you may 
see developments regarding some training. 
You need to be controlled this month. With 
the new moon on 19 August you may get the 
chance to break off your routine.  

Ayın başında gerçekleşecek olan dolunay, 
aileniz, eviniz ve işinizle ilgili sorumluluklarınız 
arasında kalmanıza vesile olabilir. Her iki 
alanda da ihmal edilmemesi gereken şeyler 
önünüze gelebilir. Bu ay işlerinizdeki akış 
iyi bir iletişim sayesinde gerçekleşebilir. 19 
Ağustos yeniayı iş açısından önemli bir adım 
atma şansı yaratabilir. 

The full moon at the start of the month may 
lead you to get straddled between home and 
family and responsibilities related to work. 
Things that should not be ignored may come 
before you in relation to both these areas. 
This month your work might flow thanks to 
good communication. The new moon on 19 
August may create the chances of taking an 
important step in relation to work.  

KOÇ I ARIES

TAURUS

SCORPIO

GEMINI

SAGITTARIUS

LIBRA

Hesap edilmemiş şeyler, fikir ayrılıkları ya da 
mesafelerden kaynaklanan, öngörülmeyen 
aksaklıklar bu ay sizi yorabilir. Ayın başında 
gerçekleşecek olan dolunay işle ilgili 
girişimlerinizde geldiğiniz noktayı net olarak 
görmenize vesile olabilir. 19 Ağustos’taki yeniay 
ev düzeninizde yenilikleri gündeme getirebilir.  

Unreckoned things, differences of opinion and 
unforeseen setbacks resulting from distance 
can tire you out this month. The full moon at the 
start of the month may lead you to clearly see 
where you are at with ventures regarding work. 
With the new moon on 19 August, novelties 
might be on the agenda in relation to the order 
of your home.   
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Ağustos ayının getirdikleri ve özellikle de 
ay başındaki dolunay, ikili ilişkileri dengede 
yürütmenizi sağlayacak gelişmelere sebep 
olabilir. Bu ay sık sık bazı kişilerle karşı 
karşıya gelebilir ve hayatı paylaştığınız kişiyle 
ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşle ilgili 
sorumluluklarınız ve bunlarla ilgili aşılması 
gereken pürüzler de sizi yorabilir. 19 Ağustos 
yeniayı burcunuzda olacağı için önemli 
başlangıçları gündeme getirebilir. 

August and especially the full moon at the start 
of the month, can bring about developments that 
may lead you to strike a balance in one-on-one 
relationships. This month you may often face 
some people down and experience developments 
regarding the person you share your life with. 
Your responsibilities and the asperities regarding 
them may tire you out. The new moon on 19 
August may bring new beginnings on the agenda.  

Finansal konularda bir hareketlenme 
yaşayabilirsiniz. Ay başında gerçekleşecek 
yeniay bu duruma neden olabilir. Borç ya 
da alacak meselesi gündeme gelebilir. Var 
olan finansal konuları bir sonuca bağlamak 
gerekliliği doğabilir. İş ve ortaklıklar konusu ya 
da ortaklaşa hareket edebilme zorunlulukları 
bu ay her zamankinden yorucu ve çatışmalara 
gebe. 19 Ağustos yeniayı her türlü maddi 
konuda bir çıkış kapısı olabilir. 

Financial matters might get stirred up. The 
new moon at the start of the month can lead 
to that. There might be an issue of payables 
and receivables. You may need to tie up 
the loose ends regarding existing financial 
matters. Business and partnerships or the 
necessity to act in consort may be more 
tiresome than usual and prone to conflict. The 
new moon on 19 August can be an exit door 
regarding all kinds of financial matters.  

Ayın başında gerçekleşecek olan dolunay 
burcunuzda yaşanacak. İlişkilerinizdeki 
dengeler her zamankinden daha çok özen 
gerektiriyor. Sizdeki değişim partnerinizle 
karşı karşıya gelmenize sebep olabilir. 19 
Ağustos yeniayı iş birliği ve ortaklık adına yeni 
adımlar atmanıza önayak olabilir.  

The full moon at the beginning of the month 
will be in your sign. The balance in your 
relationships requires more care than it 
ever does. The change in you, may lead to 
a confrontation with your partner. The new 
moon on 19 August may lead to the taking of 
new steps for a collaboration or partnership.   

Günlük alışkanlıklarınız ve sorumluluklarınız, 
ayın başındaki dolunayla birlikte bir gündem 
haline gelebilir. Bu ay, riskli maddi adımlardan 
ve sonrasında başınızı ağrıtabilecek nitelikteki 
özel ilişkilerden uzak durmanız gerekiyor. 
19 Ağustos yeniayı sizi yoğun tempoya ara 
vermeye ve dinlenmeye yönlendirebilir. 

Your daily habits and responsibilities may 
become an item of the agenda with the full 
moon at the beginning of the month. This 
month, you have to stay away from risky 
financial steps and private relationships that 
may give you a headache later. With the new 
moon on 19 August you can take a break from 
the tempo that tires you out and relax.  

Dış dünyaya dair sorumluluklarınız, ay 
başındaki dolunayın tetiklemesiyle birlikte 
kaygılarınızı artırabilir. Yetişmesi gereken 
işler ve sorumluluklar sizi fiziken değil ruhen 
yorabilir. 19 Ağustos yeni ayıyla birlikte yeni 
bir iş akışı ve günlük rutin yaratabilirsiniz. 

Your responsibilities related to the outside 
world can lead to a rise in your anxiety 
levels as the full moon at the start of 
the month sets the trigger. Deadlines 
and responsibilities may tire you out not 
physically but mentally. With the new moon 
on 19 August you can create a new work flow 
and a daily routine.  

CAPRICORN PISCES

 LEO

Yaptığınız işlerle karşılığında aldığınız değeri, ay 
başındaki dolunay vesilesiyle sorgulayabilirsiniz. 
Bu konuda bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Özel 
hayatınız ve ailenizle ilgili konularda fevri 
çıkışlardan sakının. 19 Ağustos yeniayıyla yeni 
bir kaynak yaratma ihtimali doğabilir.

You may question the value you get for the work 
that you do with the full moon at the start of the 
month. You may come to a fork in the road in 
that regard. Avoid being hot tempered regarding 
matters related to home and family. You may get 
the chance to create a new resource with the 
new moon on 19 August. 

AQUARIUS

CANCER
VIRGO
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Pegasus’tan Haberler News

PEGASUS’TAN 7/24 WHATSAPP DESTEK HATTI

PEGASUS AIRLINES LAUNCHES 24/7 WHATSAPP SUPPORT LINE
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HABER / News

PEGASUS’TAN 
7/24 WHATSAPP 
DESTEK HATTI

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, 
misafirlerinin seyahatlerine dair tüm 
sorularını hızlı ve kolay bir şekilde 
sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri 
için 7/24 hizmet verecek WhatsApp destek 
hattını kurdu. +90 850 399 17 01 numaralı 
destek hattında sunulan hizmet kapsamında 
bilet işlemleri/sorgulama, kampanya 
bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp 
hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, 
sadakat program üyeliği gibi konularda 
sorular sorulabiliyor. Destek hattında ayrıca 
hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek 
soruların ve cevaplarının yer aldığı “Sıkça 
Sorulan Sorular” bölümü de bulunuyor.

Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin 
seyahatlerine dair tüm sorularını 
hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri 
ve çözüme ulaştırabilmeleri için 
WhatsApp destek hattı kurdu.

PEGASUS AIRLINES 
LAUNCHES 24/7  
WHATSAPP SUPPORT LINE

Turkey’s digital airline Pegasus, has 
established a 24/7 WhatsApp customer 
support line to assist their guests with all 
their travel enquiries and provide solutions 
in the quickest and easiest way possible. 
The service can be accessed on +90 
850 399 17 01 and used for questions 
about ticketing and booking enquiries, 
promotions, flight status, baggage 
allowance, lost or damaged baggage, 
application queries, loyalty programme 
membership and more. The service also 
includes a “Frequently Asked Questions” 
section with answers to lots of questions 
about air travel.

Pegasus Airlines has launched a 
WhatsApp customer support line to 
assist their guests with all their travel 
enquiries and provide solutions in the 
quickest and easiest way possible.
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Şevket Sabancı ve ailesi tarafından sürdürülebilir sosyal yatırımlar 
yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 
kurulan Esas Sosyal, az bilinen devlet üniversitelerinden yeni 
mezun gençlere ilk iş deneyimi sağlamak için 2016 yılında 
İlk Fırsat Programı’nı hayata geçirdi. Programa kabul edilen 
gençler, 12 aylık tam zamanlı, maaşlı iş deneyimi edinirken 
İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla 21. yüzyıl 
becerileri, İngilizce ve Office Programları eğitimi alıyor.  
  
İlk Fırsat mezunlarının program bitmeden yeni iş teklifi alma 
oranı %82 iken programı bitirdikten sonraki üç ay içindeki 
istihdam oranları %93 oldu. Mezunların %51’i kariyerlerine 
Türkiye’nin önemli özel sektör kurumlarında devam ederken %49’u 
STK’larda çalışmayı tercih etti.  
  
Yeni dönem için aday başvuruları 7 Ağustos 2020 tarihine 
kadar devam eden İlk Fırsat’ı ve programın gençlere olan 
katkısını, mezunlarımızın birlikte çalıştığı yöneticilerle 
konuştuk.    
  
Üniversite öğrencilerine yönelik önemli tavsiyelerde 
bulunan Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi İnsan Kaynakları 
Müdürü Ece Çalıkoğlu Turan, “Bugün iş hayatına yeni adım 
atan gençlerin üniversitede iş bilinci, sorumluluk alma ve aidiyet 
konularında kendini yeterince geliştiremediğini düşünüyorum. 
Oysaki bu alanlar iş hayatında karşılarına çoğu zaman gelişim alanı 
olarak çıkıyor. İlk Fırsat Programı’nın içeriğinde çok kıymetli yetkinlik 
geliştirme araçları yer alıyor. Bu araçlar ile İlk Fırsat katılımcılarının 
bu üç gelişim alanında da öne geçtiğini gözlemliyorum” 
diyor. Lobby PR Ajans Başkanı Özge Uzun ise samimiyet 
ve dürüstlüğün öncelikleri olduğunu vurgulayarak şöyle 
konuşuyor: “Bu değerlere sahip kişilerin yeteneklerinin 
farkında, özgüveni yüksek, iş barışını önemseyen, sonuç 
odaklı, çözüm üreten bireyler olduğunu düşünüyorum. 
Beraber çalıştığımız İlk Fırsat mezunları da bu özellikleri 
barındırıyor ve öğrenmeye çok açıklar.”  
  
LC Waikiki İşveren Markası ve İç İletişim Yöneticisi Gizem 
Gamze Öz Yarımbıyık, “İlk Fırsat Programı, yeni mezunlar için işe 
geçişi kolaylaştıran ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında 
çalışma imkânı sağlayarak gençlerin sosyal farkındalığını da 
arttıran bir program. Genç arkadaşlarımız program boyunca 
aldığı eğitimlerle edindiği bilgi ve deneyimleri mevcut 
becerileriyle birleştirerek iş hayatında varmak istediği 
noktalara daha sağlam adımlarla ulaşabilir. İlk Fırsat 
Programı bu kapsamda istihdamı destekleyici bir rol 
oynamaktadır” sözleriyle programın özelliklerine dikkat 
çekiyor. Related Digital İnsan Kaynakları Direktörü Barış 
Ertan ise “İlk Fırsat Programı’nın gençlerin iş hayatında başarılı 
olmasını sağlayacak vizyonu aşılaması, katılımcıları yoğun 
bir eğitim programına tabi tutması ve iş tecrübesi edinmesini 
sağlamak konusunda başarılı bir uygulama olduğu düşüncesindeyim. 
İlk Fırsat mezunlarının, iş hayatına atılırken diğer adaylara göre bilgi, görgü 
ve yetkinlik anlamında avantajları var” diyor.  

FIRST CHANCE PARTICIPANTS ARE ONE STEP  
AHEAD WITH THE COMPETENCIES THEY GAIN

Founded by Şevket Sabancı and his family with the aim to contribute 
to the development of the country with sustainable social 

investments, Esas Social brought to life the First Chance 
Program in 2016, to provide new graduates of lesser known 
state universities with their first work experience. The young 
people admitted to the program, not only get the chance to 
work paid full-time for 12 months and have their first work 
experience but they also have over 250 hours of training courses 
ranging from 21st century Skills, English and Office Programs within 

the scope of the First Chance Academy.  
  

While the rate of First Chance graduates to get a new job offer  
realised as 82%, their rate of employment within the 3 months  
following the completion of the program actualised as 93%. As 51% of 

the graduates continued on with their career in the leading private 
sector companies, 49% preferred to work for the NGOs.  

  
This term’s deadline for the applications on the First Change 
Program is 7 August. We discussed the contribution of this 
program to the young people with executives our graduates are 
working with. 
  

Ece Çalıkoğlu Turan, Aktek Information and Communication 
Technologies HR Manager gave important advice to university  

students saying, “Those young people who are taking their first steps 
to work life miss out on developing an adequate sense of work awareness, 
responsibility and belonging while they are in the university. Yet, most of the 

time, these come across as areas for improvement in their work life. First 
Chance Program contains very effective competency development 

tools. With these tools, I observe the First Chance participants get 
the upper hand in these three areas of development”. Expressing 
that sincerity and integrity is their first priority, Özge Uzun, Lobby 
PR Agency Chairman said: “I believe that individuals with such 
qualities are aware of their competencies, high in self-esteem, care 
for peace at work, result-oriented people who create solutions. The 

First Chance graduates we work with have these attributes and they 
are pretty ready to learn.”  

Gizem Gamze Öz Yarımbıyık, LC Waikiki Employer Branding and 
Internal Communications Manager, draws attention to the attributes 

of the program by saying, “First Chance Program eases the new 
graduates’ adaptation to work life and also increases the social 

awareness of the young people by giving them the chance to 
work in NGOs. Our young friends can forge ahead with firm 
steps to where they would like to get in work life by merging the 
know-how and experience they gained throughout the program 
with the training they get alongside their existing skill sets. In 
that regard, First Chance Program plays a role that supports 

employment”. Barış Ertan, Related Digital HR Director says, “I 
believe that First Chance is a program which succeeds in injecting 

the vision that would get young people to succeed in work life, in 
that it puts the participants through an intensive training program and 

provides them with work experience. Compared to other graduates, the First 
Chance graduates are one step ahead in terms of know-how, good-manners and 
competency when they take a step into work life.” 

İlk Fırsat 2019 Katılımcıları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
You can obtain information on the 2019 participants of First Chance.esas-sosyal ilk_firsatilk.firsat ilkfirsat
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LEAVING YOUR MARK 
Değerli Misafirlerimiz,
 
Mart ayının ortasından itibaren COVID-19 sebebiyle hepimiz kabuğumuza 
çekildik. Sosyalleşme azaldı, araya “sosyal mesafe”ler girdi. Şimdilerde 
yeni yeni eski düzenimize dönmeye başladık; tabii ki gerekli önlemleri 
alarak…
 
Hangi arkadaşımla konuşursam konuşayım, hepsinden aynı şeyleri 
duyuyorum: “Hayatımı sadeleştiriyorum. Gereksiz insanları, eşyaları 
hayatımdan çıkarıyorum.” Hani derler ya, her kriz içinde birçok fırsat 
barındırır, diye. Bence bu dönem, öyle zamanlardan biri. Mutluluğun 
zenginlik, iç barışın başarı, sağlığın zenginlik ve kibarlığın vazgeçilmez 
olduğu bir durumun ön plana çıktığı yeni bir dönemdeyiz. İyi olmanın, 
kalbini temiz tutmanın, birbirine destek olmanın ne kadar önemli 
olduğunu anladığımız bir dönemden bahsediyorum. 
 
Hepimiz için hayatımızın muhasebesini yapmak ve belki de yolunda 
gitmeyen birçok şeyi değiştirebilme zamanı.
 
Biliyoruz ki bu günler geçecek ve eski düzene (eskisi gibi olmasa da) 
döneceğiz. Zaman yine hızla akıp geçecek ve belki de biz “keşke”lerle 
geçmişi düşünmeye başlayacağız.
 
Güçlü olanlar, hayata pozitif bakmayı başarabilenler, geçmişi geçmişte 
bırakabilenler ve krizleri fırsata çevirebilenler, her zaman olduğu gibi yine 
başaracak. Çünkü hayat yaşananlara rağmen devam ediyor, hem de tüm 
hızıyla.
 
İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla hayat çok güzel ve önemli olan bize 
verilen bu yaşamı en doğru ve iyi şekilde yaşamak. En önemlisi de “iz 
bırakmak”.
 
Peki, “Siz bu dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz”? 

Yazıma son verirken Türkiye’nin ilk “Unicorn”u olarak hepimizi 
gururlandıran Peak Games ekibini yürekten tebrik ediyorum. Bu bir ilk 
ama son olmayacak. Biliyorum ki birbirinden kıymetli girişimcilerimizden 
güzel haberler almaya devam edeceğiz.
 
Ayrıca Endeavor Türkiye ve Endeavor Global’in araştırma birimi Endeavor 
Insight bir araya gelerek İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini 
ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle 
gerçekleştirilen çalışmanın ana destekçisi Eczacıbaşı Topluluğu oldu.
 
Çalışma, İstanbul teknoloji girişimciliği ekosisteminin büyümeye devam 
ettiğini ancak son birkaç yılda büyüme hızında düşüş yaşandığını 
gösterirken girişimcilerin önündeki en büyük engelin sermaye ve teknik 
yeteneğe erişim ile yasal düzenlemeler olduğuna işaret etti. Raporun 
tamamına http://insight.endeavor.org/partner/istanbultechmap/
Mapping_Istanbul_Tech_Endeavor_Insight_TR.pdf adresinden 
ulaşabilirsiniz.
 
Herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu bayramlar diliyorum. 

Dear Guests, 
  
As of mid-March, we all retired into our shells due to COVID-19. Socialisation decreased, 
“social distancing” intervened. Nowadays, we are gradually going back to our old ways. 
Well, by taking the necessary precautions, of course … 
  
Whichever friend of mine I talk to I hear the same things: “I’m simplifying my life. I’m taking 
the unnecessary people and things out of my life.” You know what they say, each crisis 
presents many opportunities. I think this is one of those times. We are in a new period in 
which happiness is richness, inner peace is success, health is richness and kindness is 
essential. I’m talking about a period in which we understand how important it is to be a 
good person, have your heart in the right place, and support one another.  
  
It is a time for us to examine our life and maybe to change many things that do not go right. 
  
We know that these days will pass and we will go back to our old ways (even though 
nothing will ever be the same) as usual. Time will flow fast again and we will start thinking 
of the past with “if only”s. 
  
Those strong ones, those who manage to look at life positively, those who can leave 
the past in the past and those who know how to turn a crisis into an opportunity will be 
successful as usual. For life, despite all that we go through, continues in full speed.  
  
With the good and the bad, the sweet and the bitter, life is so beautiful and what matters 
is that we live this life granted to us in the best and right way possible. The most important 
thing is “to leave a mark”. 
  
“Well then, what sort of a mark do you want to leave in this world?”  
 
As I end my writing, I would like to wholeheartedly congratulate the team of Peak Games, 
the first “Unicorn” of Turkey. This is a first but it won’t be the last. I know that we will 
continue to get good news from our precious entrepreneurs. 
  
Besides that, Endeavor Türkiye and Endeavor Global’s survey department Endeavor Insight 
joined forces to prepare a survey on the ecosystem of technology entrepreneurship 
in Istanbul. The main sponsor of the survey was the Eczacıbaşı Group working in 
collaboration with Istanbul Development Agency (ISTKA) which works in coordination with 
the Ministry of Industry and Technology.  
  
The survey shows that Istanbul technology entrepreneurship ecosystem continued to grow 
but that there was a decrease in the rate of growth. The survey also points out that the 
greatest obstacle before the entrepreneurs is access to capital and technical ability and 
legislative regulations. You can access the whole report by clicking http://insight.endeavor.
org/partner/istanbultechmap/Mapping_Istanbul_Tech_Endeavor_Insight_TR.pdf . 

I wish everyone an eid mubarak with full of health, peace and blessings.

Her türlü soru ve öneriniz için bana berrak.kutsoy@flypgs.com’dan ulaşabilirsiniz. 
You may reach me at berrak.kutsoy@flypgs.com for all your enquiries and suggestions.   

Flypgs.com Magazine’de her ay girişimcilik ve inovasyon 
dünyasından gündem yaratan bir haberi okuyucularla 
paylaşan Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak 
Kutsoy, bu ay pandemi günlerinde önemi daha da artan 
kavramların altını çizip hayatın her alanında iz bırakmanın 
önemine dikkat çekiyor. 

Berrak Kutsoy, Corporate Relations Director of Esas Holding, shares  
news from the world of entrepreneurship and innovation that hits 
the headlines every month in Flypgs.com Magazine. This month she 
underlines the concepts that have become more important during the 
pandemic and points out how important it is to leave your mark in life.

HABER / News
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LIQUIDS SUBJECT TO 
RESTRICTIONS:

 All liquids including water, syrup, beverages
 Creams, lotions, oils (including cosmetic 

oils), colognes perfumes, all make-up  
including mascara (except solid lipsticks)

 Shaving foams, deodorants, all pastes 
including toothpaste

 All semi-solid foods and gels such as jam, 
honey, yogurt, molasses and tomato puree

 Contact lens solution, shampoo, sprays, 
aerosols and any other items of a similar 
consistency to the above. 
These restrictions limit the quantity and do 
not prohibit passengers from carrying liquids 
on flights. Each passenger is entitled to carry 
liquids, gels and sprays in containers not 
exceeding 100 ml, in a transparent re-sealable 
plastic bag with a capacity of 1 litre and 

approximately 20x20 cm in size.

APPLICATION: 
Each passenger may carry one transparent 
plastic bag.

 Each container in the bag may have a 
maximum capacity of 100 ml.

 Items with containers larger than 100 ml are 
not permitted, regardless of the amount they 
contain.

 Passengers are required to show the liquids 
in their hand baggage at check points and send 
these separately through the screening device.

 No liquid limitations apply for checked in 
luggage. However, airline management rules 
apply.

 It will be of convenience if passengers take 
restrictions into consideration and pack 
liquids in their hold baggage when packing 

their bags. 

EXCEPTIONS:
 Exceptions will be made for special 

circumstances. For instance, passengers 
travelling with babies may take enough baby 
food/milk for the journey and passengers with 
prescribed medicines may take these with 
them provided the amount is enough for the 
journey and is in its original packaging. Please 
note that such passengers may be asked to 
taste the baby food or medicines or produce 
supporting documentation for the illness/
medicine use at the final security checkpoint.

 Su, şurup, içecekler dâhil her türlü sıvı,
 Kremler, losyonlar, yağlar, kozmetik yağlar, 

kolonya, parfümler, maskara dâhil her türlü 
makyaj malzemesi (katı hâlde olan rujlar hariç),

 Tıraş köpükleri, deodorantlar, diş macunu dahil 
her türlü macun kıvamındaki maddeler,

 Reçel, bal, yoğurt, pekmez ve salça gibi tam katı 
hâlde olmayan yiyecekler ve jeller,

 Kontak lens sıvıları, şampuanlar, sprey ve 
aerosoller ve yukarıda sayılan maddelere benzeyen 
diğer maddeler. 
Söz konusu uygulama yolcuların seyahat 
esnasında yanlarında sıvı ürünler bulundurmasını 
yasaklamamakta olup, sadece sıvı miktarını 
kısıtlamaktadır. Her yolcu uçuş esnasında yaklaşık 
20 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 litrelik ağzı kilitli 
şeffaf plastik poşet içerisinde her birinin hacmi 
100 mililitreyi geçmemek şartıyla sıvı, jel ve sprey 

ürünleri bulundurabilir.

UYGULAMA: 
 Her yolcu 1 adet şeffaf plastik poşet taşıyabilir.
 Poşet içerisine konulan her bir ürün maksimum 

100 ml olabilir.
 Kabı 100 ml’den büyük olan ürünlerin, içindeki 

sıvı miktarına bakılmaksızın geçirilmesine 
müsaade edilmez.

 Yolcuların el/bagaj çantalarındaki sıvı ürünleri, 
son güvenlik noktasında görevlilere göstermeleri 
ve x-ray cihazına ayrı olarak koymaları 
gerekmektedir.

 Check- in’e verilen uçak altı bagajlar için herhangi 
bir sıvı kısıtlaması uygulanmamaktadır. Ancak 
hava yolu işletmesinin kuralları geçerlidir. 

 Yolcuların çantalarını hazırlarken uygulamaya 
giren kısıtlamaları göz önünde bulundurarak sıvı 
ürünleri uçak altı bagajlarına koymaları kolaylık 

sağlayacaktır.

 Özel durumlar göz önünde bulundurularak 
kısıtlamada birtakım istisnalar uygulanacaktır. 
Örneğin bebekle seyahat eden yolcular 
seyahat süresince yetecek miktarda mama, süt 
bulundurabilir veya ilaç kullanımı zorunlu olan 
yolcular seyahat süresince yeterli miktarda ve 
orijinal ambalajında ilaç bulundurabilir. Ancak 
son güvenlik kontrol noktasında, söz konusu 
yolculardan mama veya ilacı tatmalarını veya 
‘‘ilaçların kullanılması gerektiği’’ ile ilgili belgeleri 
isteyebilirler. 

Regulation for Liquids Carried in Hand Baggage

Hava yolu ile seyahat edecek 

The regulations on restrictions on 
liquids that air travellers are allowed to 
carry on board in their hand baggage 
apply for domestic and international 

restrictions may be carried in hold 
baggage in accordance with the 

carry-on baggage is luggage passengers 
carry on the plane with them after going 

Regulation for Liquid Transportation
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Regulation for Liquid Transportation

Pegasus Airlines cannot guarantee the clearence at customs of any OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY imported or exported on its aircraft. Pegasus Airlines will not be 
responsible for any damage or leaks to food and/or container during the baggage handling process.

Regulation For Olive Oil, Molasses 
and Honey Transportation

 Bottled OLIVE OIL, MOLASSES, HONEY can be carried as 
checked baggage only at the aircraft hold.

 Maximum 5 liters packed properly  per each passenger
 5% of the bottle must remain free to prevent leakage when 

pressurized.
 Excess fees apply if the baggage allowance is exceeded.
 The container where the liquid is packed shall be put first  

in a plastic bag, leak-proof and tightly closed with “zipper-
bag” or tied up. Next, it shall be put in a second plastic 
bag, solid, leak-proof and tightly closed with “zipper-bag” 
or tied up. They shall be put in a solid box with protective 
layer inside (i.e. bubble, foam), taped and identified with a 
name tag. 

 The parcel shall be tagged with the “Limited Release Tag’’ 
which limits the responsibility of the airline, and must be 
signed by the guest at check-in.

 Şişe içindeki ZEYTİNYAĞI, PEKMEZ, BAL kontrol edilmiş 
bagaj olarak yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınabilir.
 Maksimum sınır, yolcu başına ambalajıyla birlikte 5 litredir.
 Basınç altında sızıntı olmaması için şişenin %5’lik kısmı boş 

olmalıdır.
 Bagaj hakkı aşılıyorsa aşım ücreti ödenmelidir.
 Eşya, deliği olmayan, sızıntı yapmayan bir plastik poşete 

konulduktan sonra kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse 
sıkıca bağlanacaktır. Daha sonra eşya, deliği olmayan, sızıntı 
yapmayan ikinci bir plastik poşete daha konulduktan sonra 
kilitli poşetse ağzı kilitlenecek, değilse sıkıca bağlanacaktır. 
Eşya, iç kısmında koruyucu katmanı (köpük, havalı plastik vb.) 
olan sert bir kutuya konulacak, kutu bantla kapatılacak ve isim 
etiketi yapıştırılarak kutunun kime ait olduğu belirtilecektir. 
 Kutuya hava yolunun sorumluluğunu kısıtlayan Bagaj Etiketi: 

“Limited Release Tag” yapıştırılacaktır ve check-in sırasında 
misafirimiz tarafından imzalanacaktır.

Goods Regulations shall be applicable for such items to 
prevent leakage which could cause damage or create hazard 
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Welcome on Board! 

aircraft may have to divert and make an unscheduled landing 

 Follow crew member instructions promptly 
 Respect crew members and fellow guests 
 Behave in a safe and appropriate manner 

 

or any other tobacco 
products during 

others to 

Behave in a safe and 

verbal or physical 

Respect your crew members 

 
all your personal belongings and do not forget to hand back the 

for such items or baggage that will be recorded to your name and 

Important Reminders for Our Guests
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Important Reminders for Our Guests

 Tehdit

 kullanma

civil aircraft 

 Refusing to follow crew instructions 

 Tampering with smoke detectors 

 of the flight

alcohol which was not provided by crew 

Removing or damaging safety or emergency 
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1

1

2

2

3

3

Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Pasaport 

Go through passport 

transfer counter before 

Go to the departure waiting 
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1 2 3

1 2 3 4

transfer counter before going 

Go to the departure 

Pasaport 

Go through passport Go to the departure waiting 
room upstairs without 

Go through domestic 

DUTY
FREE
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PEG ASUS ,  OLMAK ÜZERE 
.
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... 

Konfirme rezervasyonunuz olmasına ve tanımlı 
Check-in süresinde kontuara başvurmanıza rağmen, 
sağlık, güvenlik, emniyet veya yetersiz seyahat 
dokümanı gibi gerekçeler dışında bir nedenle uçuşa 
kabul edilmemeniz, uçuşunuzun gecikmesi veya 
iptal olması durumlarında, “Pegasus Hava Yolları 
Tazminat ve İşbirliği Sistemi’’ kapsamında, tazminat 
ve yardım hususları dahil tüm haklarınız hakkında 
bilgi almak için, lütfen Check-in bankolarımızdan 
Yolcu Hakları Broşürümüzü, (PG-MD-BK-002), 
isteyiniz. Yolcu hakları için Avrupa Birliği regülasyonu 
((EC) No 261/2004) ve Türkiye  Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü-Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların 
Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU) temel 
alınmıştır. Detaylı bilgiye  kontuar ve satış ofislerinde 
yer alan bilgi broşürleri yanında, resmi internet sitemiz 
flypgs.com ile shgm.gov.tr adreslerinden veya Pegasus 
Hava Yolları Çağrı Merkezi’mizden (0888 228 12 12) 
ulaşabilirsiniz.  

If you are denied boarding except where there are reasonable grounds 
to deny you boarding, such as reasons of health, safety or security, 
or inadequate travel documentation; or if your flight is cancelled or 
delayed even you have confirmed reservation on the flight concerned 
and are ready on time at Check-in desk, please ask our “Pegasus 
Airlines Passenger Rights Brochure” (PG-MD-BK-002) which states 
your rights includes the compensation and assistance  in scope of 
“Pegasus Airlines Passenger Compensation And Welfare Service 
System“ from our check in desks. System is based on  both Regulation 
(EC) No 261/2004 of the Euopean Parliament and of the Council 
of 11 February 2004 establishing common rules on compensation 
and assistance to passengers in the event of denied boarding and 
of cancellation or long delay of flights and ‘’Air Passenger Rights 
Regulations’ by the Turkish Civil Aviation General Directorate  
(SHY-YOLCU). It is possible to access detailed information on 
cases for which compensation and services apply from information 
brochures at ticket counters and sales offices, via our official web site  
flypgs.com and www.shgm.gov.tr or via Pegasus Airlines Call Centre 
(0888 228 12 12).
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